
 

 اسمه تعالي ب
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 مرتبطعناوین شغلي و رشته هاي تحصيلي :  1جدول شماره  

 رشته تحصيلي مقطع تحصيلي عنوان شغل

 لكوموتيوران

کارداني و  

 کارشناسي

)گرايش های اتومكانيك، ماشين ابزار، طراحي  مكانيك)كليه گرايش ها(، برق، الكترونيك 

 فن آوری )گرايشهای نرم افزار وكامپيوترسياالت(،  ،، جامداتتوليدصنعتي، ساخت و 

)حمل و نقل، راه سازی، نقشه برداری، راه و ترابری، عمرانفيزيك،  ، رياضي،اطالعات(

)توليد صنعتي ، تكنولوژی صنعتي، ايمني صنعتي، برنامه ريزی و صنايع عمران( ، مهندسي 

های ريلي ، خط و سازه  تحليل سيستم ها(، رشته های فني راه آهن )خطوط راه آهن،  ماشين 

 راه آهن برقي(  و متالورژی های ريلي، حمل و نقل ريلي و مهندسي 

جرثقيل  راهبر

 ریلي

 متصدي ترافيك

کارداني و  

 کارشناسي

)خطوط راه الكتروتكنيك،  نقشه كشي صنعتي، رشته های فني راه آهن  برق،  الكترونيك، 

  آهن،  ماشين های ريلي ، خط و سازه های ريلي، حمل و نقل ريلي، مهندسي راه آهن برقي( 

 سياالت( ،، جامداتتوليد)اتومكانيك، ماشين ابزار، طراحي صنعتي، ساخت و  مكانيك

)توليد صنعتي ، تكنولوژی صنعتي، ايمني صنعتي ، برنامه ريزی و تحليل سيستم  صنايع  مهندسي  

   و مديريت صنعتي، آمار رياضي ) گرايش های  نرم افزار و فناوری اطالعات(، كامپيوترها(

ناظرتخليه و  

 بارگيري

ماشين آالت راهبر 

 مكانيزه خط

و   کارداني

 کارشناسي

)اتومكانيك، ماشين ابزار، طراحي صنعتي، ساخت   مكانيكالكتروتكنيك،    برق،  الكترونيك،  

های ريلي ، خط   ،رشته های فني راه آهن )خطوط راه آهن،  ماشينسياالت(  ،، جامداتتوليدو  

 و سازه های ريلي، حمل و نقل ريلي(  

تكنسين ارتباطات 

 و عالئم الكتریكي

کارداني و  

 کارشناسي
   (مخابراتو كنترل  ،الكترونيك) برق

متصدي امور 

 ساختمان

کارداني و  

 کارشناسي
 (آب و فاضالب،  و مرمت ساختمان ینگهدارگرايش های ) عمران
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 عناوین شغلي و رشته هاي تحصيلي مرتبط:  1جدول شماره  

 رشته تحصيلي مقطع تحصيلي عنوان شغل

متصدي امور 

 )برقي( تاسيسات

کارداني و  

 کارشناسي
  توزيع()گرايش برق ،  كيالكتروني، برق صنعت

متصدي امور 

 )مكانيكي( تاسيسات

کارداني و  

 کارشناسي
  يگازرسانو  ديتبر، مطبوع هيو تهو یحرارت مركز  ،ساختمان يكيمكان ساتيتاس

 سوزنبان

 دیپلم
الكترونيك، الكتروتكنيك، مكانيك، اتومكانيك، نقشه  ، رياضي فيزيك، علوم تجربي، برق

 كامپيوتر و ابزاركشي صنعتي، ماشين 

 حفاظت ایستگاهي

 مكانيسين

 )تعميرکار واگن( 

 دیپلم حفاظت فيزیكي
الكترونيك، الكتروتكنيك، مكانيك، اتومكانيك، ماشين  ،رياضي فيزيك، علوم تجربي، برق

 ابزار، كامپيوتر

 

 

 نفر( 34) (:  حفاظت فيزیكي2-1)جدول شماره  

 اساس تقسيمات مصوب کشوري مورد نظر )محدوده بومي مجاز به شرکت در شغل/ محل(محدوده جغرافيایي و توابع بر  

 محل خدمت   محدوده جغرافیایی
شهر محل  

 خدمت
 تعداد

شهر محل  

 برگزاری آزمون

شهرهای محدوده جغرافیایی مجاز به ثبت نام بر اساس تعریف  

 بومی بودن

 شهر اصفهان  اصفهان 1 اصفهان راه آهن اصفهان  محدوده جغرافیایی

 شهر تهران  تهران  24 تهران  راه آهن تهران  محدوده جغرافیایی

 شهر مشهد  مشهد 1 مشهد راه آهن خراسان  محدوده جغرافیایی

 شهر ساری  ساری  1 ساری  1راه آهن شمال  محدوده جغرافیایی

 شهر گرگان  گرگان 4 گرگان 2ق راه آهن شمالشر محدوده جغرافیایی

 شهر کرمان  کرمان 1 کرمان راه آهن کرمان  جغرافیاییمحدوده 

 شهر بندرعباس  بندرعباس  1 بندرعباس  راه آهن هرمزگان  محدوده جغرافیایی

 بافق و توابع شهر  یزد  1 بافق راه آهن یزد  محدوده جغرافیایی

 . می باشددارای دوره آموزشی  این شغل توجه: 34 جمع

 

 

 



 

 

 نفر( 461)  شغل لكوموتيوراني( 2-2جدول شماره )

 محل( محدوده جغرافيایي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب کشوري مورد نظر)محدوده بومي مجاز به شرکت در شغل/

 محل خدمت   محدوده جغرافیایی
شهر محل  

 خدمت
 تعداد

شهر محل  

 برگزاری آزمون

شهرهای محدوده جغرافیایی مجاز به ثبت نام بر اساس تعریف  

 بومی بودن

 راه آهن آذربایجان  محدوده جغرافیایی
 4 تبریز

 تبریز
 آنها  بستان آباد و توابعتبریز، مرند، شبستر، اسکو، آذرشهر، 

 مراغه و توابع  3 مراغه

 آنها اراک، شازند، آشتیان، خمین و توابع  اراک  9 اراک  راه آهن اراک  محدوده جغرافیایی

 راه آهن اصفهان  محدوده جغرافیایی
 45 اصفهان

 اصفهان

شاهین شهر، خمینی شهر، نیران، فالورجان، زرین شهر، مبارکه، 

 آنها  شهرضا، نجف آباد، اصفهان و توابع 

 آنها  کاشان، بادرود، نطنز، دلیجان، آران و بیدگل و توابع 45 کاشان

 و توابع   شهرقدس،ورامین، اندیشه، مالرد تهران،   تهران  30 تهران  راه آهن تهران  محدوده جغرافیایی

 راه آهن جنوب  محدوده جغرافیایی
 8 بندرامام 

 اهواز 
 آنها  امیدیه، بندر ماهشهر، آبادان، خرمشهر، بندر امام خمینی و توابع

 آنها  اهواز،دشت آزادگان،شوش، شوشتر، خرمشهر، آبادان و توابع 7 اهواز 

 راه آهن خراسان  محدوده جغرافیایی
 10 سرخس 

 مشهد
 سرخس و توابع 

 آنها  مشهد، فریمان، نیشابور و توابع 35 مشهد

 آنها  اندیمشک و شهر دزفول و توابع اندیمشک  6 اندیمشک  راه آهن زاگرس  محدوده جغرافیایی

 راه آهن شرق  محدوده جغرافیایی

 20 خواف

 طبس

 خواف و توابع  

 آنها  حیدریه، کاشمر و توابعتربت  7 تربت حیدریه 

 طبس و توابع  23 طبس

 1 راه آهن شمال  محدوده جغرافیایی
 2 پل سفید 

 ساری 
 و توابع پل سفید 

 و توابع فیروزکوه  2 فیروزکوه

 قزوین و توابع  رشت  2 قزوین 2ل راه آهن شما محدوده جغرافیایی

 1راه آهن شمالشرق محدوده جغرافیایی
 3 شاهرود 

 شاهرود 
 شاهرود و توابع 

 سمنان و توابع  3 سمنان

 گرگان و توابع  گرگان 1 گرگان 2راه آهن شمالشرق محدوده جغرافیایی

 راه آهن شمالغرب  محدوده جغرافیایی
 13 زنجان

 زنجان
 آنها  زنجان، خرمدره، ابهر و توابع 

 میانه و توابع  12 میانه

 آنها آباده،اقلید و توابع شیراز  4 آباده راه آهن فارس  محدوده جغرافیایی

 قم و توابع  قم 27 قم راه آهن قم  محدوده جغرافیایی

 راه آهن کرمان  محدوده جغرافیایی
 6 زرند 

 کرمان
 زرند و توابع 

 کرمان و توابع  6 کرمان

 دورود و توابع  دورود  3 دورود  راه آهن لرستان  محدوده جغرافیایی

 راه آهن هرمزگان  محدوده جغرافیایی
 38 سیرجان 

 بندرعباس 
 سیرجان و توابع 

 بندرعباس و توابع  33 بندرعباس 

 راه آهن یزد  محدوده جغرافیایی

 20 یزد 

 یزد 

 یزد و توابع 

 آنها اردکان، میبد و توابع  14 اردکان، میبد 

   بافق و توابع 20 بافق

 . می باشددارای دوره آموزشی  این شغل توجه: 461 جمع 

 

 



 نفر(  258)  متصدي ترافيك( شغل 2-3جدول شماره )

 محل( محدوده جغرافيایي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب کشوري مورد نظر)محدوده بومي مجاز به شرکت در شغل/

 تعداد شهر محل خدمت  محل خدمت   محدوده جغرافیایی
شهر محل  

 برگزاری آزمون

شهرهای محدوده جغرافیایی مجاز به ثبت نام بر اساس  

 تعریف بومی بودن

 راه آهن آذربایجان  محدوده جغرافیایی
 7 تبریز

 تبریز
 تبریز و توابع  

 مراغه و توابع  4 مراغه

 آنها  اراک، کرمانشاه ، مالیر، توابع اراک  1 اراک  راه آهن اراک  محدوده جغرافیایی

 راه آهن اصفهان  محدوده جغرافیایی
 25 اصفهان

 اصفهان
 اصفهان و توابع 

 کاشان و توابع  5 کاشان

 تهران و توابع  تهران  3 تهران  راه آهن تهران  محدوده جغرافیایی

 راه آهن جنوب  محدوده جغرافیایی
 10 اهواز 

 اهواز 
 اهواز و توابع  

 بندر امام خمینی و توابع   11 بندر امام خمینی

 زاهدان و توابع   زاهدان  3 زاهدان  راه آهن جنوبشرق  محدوده جغرافیایی

 مشهد و توابع  مشهد 15 مشهد راه آهن خراسان  محدوده جغرافیایی

 آنها  و توابع   دزفول ،اندیمشک  اندیمشک  3 اندیمشک  راه آهن زاگرس  محدوده جغرافیایی

 راه آهن شرق  محدوده جغرافیایی
 9 طبس

 طبس
 طبس و توابع 

 آنها  و توابع سنگان ،تربت حیدریه، خواف 10 تربت حیدریه 

 آنها  فیروزکوه ، پل سفید و توابع  ساری  2 پل سفید  وفیروزکوه  1راه آهن شمال  محدوده جغرافیایی

 2راه آهن شمال  محدوده جغرافیایی
 5 رشت 

 رشت 
 رشت و توابع  

 قزوین و توابع  5 قزوین

 آنها سمنان، شاهرود، دامغان و توابع گرمسار،  شاهرود  25 شاهرود و سمنان  1راه آهن شمالشرق محدوده جغرافیایی

 گرگان و توابع  گرگان 1 گرگان 2راه آهن شمالشرق محدوده جغرافیایی

 راه آهن شمالغرب  محدوده جغرافیایی
 7 میانه

 زنجان
 آنها  توابعمیانه، بستان آباد و 

 زنجان و توابع   4 زنجان

 همدان و توابع  همدان  1 همدان  غرب   راه آهن محدوده جغرافیایی

 قم و توابع  قم 16 قم راه آهن قم  محدوده جغرافیایی

 کرمان و توابع  کرمان 12 کرمان راه آهن کرمان  محدوده جغرافیایی

 دورود و توابع  دورود  4 دورود  راه آهن لرستان  محدوده جغرافیایی

 راه آهن هرمزگان  محدوده جغرافیایی
 10 سیرجان 

 بندرعباس 
 سیرجان و توابع  

 بندر عباس و توابع  20 بندرعباس 

 یزد و توابع  یزد  40 یزد  راه آهن یزد  محدوده جغرافیایی

 . می باشددارای دوره آموزشی  این شغل توجه: 258  جمع 

 نفر( 9) (:  ناظر تخليه و بارگيري 2-4)جدول شماره  

 محدوده جغرافيایي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب کشوري مورد نظر )محدوده بومي مجاز به شرکت در شغل/ محل(

 محل خدمت   محدوده جغرافیایی
شهر محل  

 خدمت
 تعداد

شهر محل  

 برگزاری آزمون

نام بر اساس تعریف  شهرهای محدوده جغرافیایی مجاز به ثبت 

 بومی بودن

 راه آهن اصفهان  محدوده جغرافیایی
 2 مبارکه

 اصفهان
 شهر مبارکه و توابع 

 شهر زرین شهر و توابع  1 زرین شهر 

 شهر بندر امام و توابع  اهواز  2 اهواز  راه آهن جنوب  محدوده جغرافیایی

 حیدریه و توابع شهر تربت  طبس 1 طبس راه آهن شرق  محدوده جغرافیایی

 آنها  شهرهای  شاهرود، سمنان و توابع شاهرود  1 شاهرود  1ق راه آهن شمالشر محدوده جغرافیایی

 آنها شهرهای گنبد کاووس، آق قال و توابع  گرگان 1 گرگان 2ق راه آهن شمالشر محدوده جغرافیایی

 سیرجان و توابع شهر   بندرعباس  1 بندرعباس  راه آهن هرمزگان  محدوده جغرافیایی

 . می باشددارای دوره آموزشی  این شغل توجه: 9 جمع



 

 

 نفر( 553)  سوزنبان( شغل 2-5جدول شماره )

 محل( محدوده جغرافيایي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب کشوري مورد نظر)محدوده بومي مجاز به شرکت در شغل/

 محل خدمت   محدوده جغرافیایی
شهر محل  

 خدمت
 تعداد

شهر محل برگزاری 

 آزمون 

شهرهای محدوده جغرافیایی مجاز به ثبت نام بر اساس تعریف  

 بومی بودن

 راه آهن آذربایجان  محدوده جغرافیایی
 7 تبریز

 تبریز
 تبریز و توابع  

 مراغه و توابع  6 مراغه

 آنها  اراک، کرمانشاه ، مالیر، توابع اراک  4 اراک  راه آهن اراک  محدوده جغرافیایی

 راه آهن اصفهان  محدوده جغرافیایی
 47 اصفهان

 اصفهان
 اصفهان و توابع 

 کاشان و توابع  18 کاشان

 تهران و توابع  تهران  28 تهران  راه آهن تهران  محدوده جغرافیایی

 راه آهن جنوب  محدوده جغرافیایی
 3 اهواز 

 اهواز 
 اهواز و توابع  

 خمینی و توابع بندر امام  2 بندر امام خمینی

 زاهدان و توابع  زاهدان  29 زاهدان  راه آهن جنوبشرق  محدوده جغرافیایی

 مشهد و توابع  مشهد 28 مشهد راه آهن خراسان  محدوده جغرافیایی

 اندیمشک و توابع  اندیمشک  1 اندیمشک  راه آهن زاگرس  محدوده جغرافیایی

 راه آهن شرق  محدوده جغرافیایی
 26 طبس

 طبس
 توابع طبس و 

 آنها  تربت حیدریه، خواف و سنگان 56 تربت حیدریه 

 1راه آهن شمال  محدوده جغرافیایی

 3 ساری 

 ساری 

 ساری و توابع  

 فیروزکوه و توابع   5 فیروزکوه

 پل سفید و توابع   6 پل سفید 

 2راه آهن شمال  محدوده جغرافیایی
 13 رشت 

 رشت 
 رشت و توابع  

 قزوین و توابع   9 قزوین

 آنها گرمسار، سمنان، شاهرود، دامغان و توابع  شاهرود  29 شاهرود و سمنان  1راه آهن شمالشرق محدوده جغرافیایی

 گرگان و توابع  گرگان 5 گرگان 2راه آهن شمالشرق محدوده جغرافیایی

 راه آهن شمالغرب  محدوده جغرافیایی
 17 میانه

 زنجان
 آنها  توابعمیانه، بستان آباد و 

 زنجان و توابع   13 زنجان

 همدان و توابع  همدان  7 همدان  راه آهن غرب  محدوده جغرافیایی

 آنها  شیراز، اقلید، آباده و توابع  شیراز  3 شیراز  راه آهن فارس  محدوده جغرافیایی

 قم و توابع  قم 13 قم راه آهن قم  محدوده جغرافیایی

 کرمان و توابع  کرمان 18 کرمان راه آهن کرمان  محدوده جغرافیایی

 دورود و توابع  دورود  1 دورود  راه آهن لرستان  محدوده جغرافیایی

 راه آهن هرمزگان  محدوده جغرافیایی
 36 سیرجان 

 بندرعباس 
 سیرجان و توابع  

 بندر عباس و توابع   38 بندرعباس 

 آنها یزد، بافق، اردکان، میبد، نائین و توابع یزد  82 یزد  راه آهن یزد  محدوده جغرافیایی

 . می باشددارای دوره آموزشی  این شغل توجه: 553 جمع 

 

 

 

 



 نفر( 35) راهبر جرثقيل ریليشغل  : (2-6)جدول شماره  

 محل( شغل/محدوده جغرافيایي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب کشوري مورد نظر)محدوده بومي مجاز به شرکت در 

 تعداد شهر محل خدمت  محل خدمت   محدوده جغرافیایی
شهر محل برگزاری 

 آزمون 

شهرهای محدوده جغرافیایی مجاز به ثبت نام بر  

 اساس تعریف بومی بودن 

 تبریز و توابع شهر  تبریز 1 تبریز راه آهن آذربایجان  محدوده جغرافیایی

 کرمانشاه و توابع شهر  اراک  2 کرمانشاه راه آهن اراک  محدوده جغرافیایی

 کاشان و توابع شهر  اصفهان 1 کاشان راه آهن اصفهان  محدوده جغرافیایی

 بندر امام و توابع شهر  اهواز  1 خمینی بندر امام  راه آهن جنوب  محدوده جغرافیایی

 مشهد و توابع شهر  مشهد 3 مشهد راه آهن خراسان  محدوده جغرافیایی

 آنها و توابع هیدریخواف،تربت حشهرهای  طبس 8 هی دریتربت حو  خواف راه آهن شرق  جغرافیاییمحدوده 

 و توابع  روزکوهیف شهر  ساری  3 روزکوهیف  1راه آهن شمال  محدوده جغرافیایی

 رشت و توابع شهر   رشت  2 رشت  2راه آهن شمال  محدوده جغرافیایی

 آنها  و توابع  زنجان ، انهیمشهر  زنجان 5 زنجان و  انهیم راه آهن شمالغرب  محدوده جغرافیایی

 همدان و توابع شهر  همدان  2 همدان  راه آهن غرب  محدوده جغرافیایی

 و توابع   آبادهشهر  شیراز  2 آباده راه آهن فارس  محدوده جغرافیایی

 سیرجان و توابع شهر   بندرعباس  1 رجان یس راه آهن هرمزگان  محدوده جغرافیایی

 آنها  بهاباد، یزد و توابع شهر های  یزد  4 چادرملو  راه آهن یزد  محدوده جغرافیایی

 . می باشددارای دوره آموزشی  این شغل توجه: 35 جمع 

 نفر(  171) )تعميرکار واگن(مكانيسين(:  2-7)جدول شماره  

 نظر )محدوده بومي مجاز به شرکت در شغل/ محل(محدوده جغرافيایي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب کشوري مورد 

 تعداد محل خدمت   محدوده جغرافیایی
شهر محل  

 برگزاری آزمون
 شهرهای محدوده جغرافیایی مجاز به ثبت نام بر اساس تعریف بومی بودن

 آنها  و توابع  ، بنابشهر، عجب شیر مراغه، بستان آباد، آذر شهرهای تبریز، جلفا،  تبریز 8 راه آهن آذربایجان  محدوده جغرافیایی

 آنها  و توابع مالیر، کرمانشاهرهای اراک، شازند، شه اراک  5 راه آهن اراک  محدوده جغرافیایی

 آنها  و توابع ، کاشاناصفهانشهرهای  اصفهان 54 راه آهن اصفهان  محدوده جغرافیایی

 آنها  و توابع شهریار، اسالمشهر، اندیشه، مالرد، ورامین، شهر ریشهر های تهران،  تهران  2 راه آهن تهران  محدوده جغرافیایی

 آنها  و توابع ، بندر امام خمینی، خرمشهر، آبادان، سربندر، ماهشهراهوازهای شهر اهواز  1 راه آهن جنوب  محدوده جغرافیایی

 توابع و   زاهدانهای شهر زاهدان  2 راه آهن جنوبشرق  محدوده جغرافیایی

 آنها  و توابع  ، دزفول، شوش، شوشتراندیمشک های شهر اندیمشک  4 راه آهن زاگرس  جغرافیاییمحدوده 

 آنها  و توابع ، تربت حیدریه،طبس های شهر طبس 1 راه آهن شرق  محدوده جغرافیایی

 آنها  و توابع ، سوادکوه، قائمشهر، نکا، بهشهر، پل سفیدساری های شهر ساری  1 1راه آهن شمال  محدوده جغرافیایی

 آنها  و توابع  ، قزوینرشت های شهر رشت  4 2راه آهن شمال  محدوده جغرافیایی

 آنها  و توابع دامغان شاهرود،   ،،گرمسارسمنان های شهر شاهرود  15 1ق راه آهن شمالشر محدوده جغرافیایی

 آنها  و توابع ، میانهزنجان های شهر زنجان 6 راه آهن شمالغرب  محدوده جغرافیایی

 آنها  و توابع ، آباده، اقلید، خرم بید، مرودشت شیراز های شهر شیراز  9 راه آهن فارس  محدوده جغرافیایی

 آنها و توابع   ، ازنا، سپید دشتدورود های شهر دورود  8 راه آهن لرستان  محدوده جغرافیایی

 آنها  و توابع ، سیرجان، حاجی آباد شهرهای بندرعباس بندرعباس  14 راه آهن هرمزگان  محدوده جغرافیایی

 آنها  و توابع ، اردکان، میبد، بافق، اشکذر شهر یزد یزد  37 راه آهن یزد  محدوده جغرافیایی

 . می باشددارای دوره آموزشی  این شغل توجه: 171 جمع 
 

 راه آهن انتخابي مي باشد. اداره کل محل خدمت در این شغل) مكانيسين(، تمامي محدوده جغرافيایي  توجه : * 



 

 

 نفر( 120) ماشين آالت مكانيزه خطراهبر (:  2-8)جدول شماره  

 محدوده جغرافيایي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب کشوري مورد نظر )محدوده بومي مجاز به شرکت در شغل/ محل(

 تعداد محل خدمت  محدوده جغرافیایی
شهر محل  

 برگزاری آزمون

شهرهای محدوده جغرافیایی مجاز به ثبت نام بر اساس تعریف  

 بومی بودن

 استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی   تبریز 7 راه آهن آذربایجان  محدوده جغرافیایی

 مرکزی استان  اراک  3 راه آهن اراک  محدوده جغرافیایی

 استان اصفهان  اصفهان 5 راه آهن اصفهان  محدوده جغرافیایی

 استان های تهران و البرز  تهران  63 و ستاد تهران  راه آهن محدوده جغرافیایی

 شهرستان زاهدان و توابع آنها  زاهدان  2 راه آهن جنوبشرق  محدوده جغرافیایی

 شهرستان های مشهد، نیشابور، سبزوار، کاشمر، فریمان، سرخس مشهد 6 راه آهن خراسان  محدوده جغرافیایی

 استان سمنان شاهرود  8 1ق راه آهن شمالشر محدوده جغرافیایی

 استان های زنجان و قزوین زنجان 7 راه آهن شمالغرب  محدوده جغرافیایی

 استان فارس  شیراز  2 راه آهن فارس  محدوده جغرافیایی

 بندرعباس  11 راه آهن هرمزگان  محدوده جغرافیایی
شهرستان های بندرعباس، سیرجان، احمدآباد، فین، تزرج، حاجی آباد و  

 خاتون آباد و توابع آنها

 یزد  6 راه آهن یزد  محدوده جغرافیایی
های یزد، اردکان،بافق، بهاباد، نائین، میبد و شهر های زواره،  شهرستان 

 و توابع آنها  خرانق 

 . می باشددارای دوره آموزشی  این شغل توجه: 120 جمع

پس   ذكر است  الزم بهتمامي نقاط شبكه ريلي كشور اعزام خواهند شد.    به  ،نياز شركتدر صورت    كه  توجه داشته باشند  بايد  پذيرفته مي شوند  اين شغلي كه در  داوطلبان*  

 . اخذ خواهد شد آناندر اين خصوص از  ،محضریو  قبل از اشتغال، تعهد كتبي يه مراحل،لاز قبولي در ك

 

 نفر( 18)  حفاظت ایستگاهي( شغل 2-9جدول شماره )

 محل( محدوده جغرافيایي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب کشوري مورد نظر)محدوده بومي مجاز به شرکت در شغل/

 محل خدمت   محدوده جغرافیایی
شهر محل 

 خدمت
 تعداد

شهر محل  

 برگزاری آزمون

شهرهای محدوده جغرافیایی مجاز به ثبت نام بر اساس تعریف  

 بومی بودن

 زاهدان و توابع  زاهدان  8 زاهدان  راه آهن جنوبشرق  محدوده جغرافیایی

 مشهد و توابع  مشهد 2 مشهد راه آهن خراسان  محدوده جغرافیایی

 تربت حیدریه و توابع  طبس 1 طبس راه آهن شرق  محدوده جغرافیایی

 قم و توابع  قم 1 قم راه آهن قم  محدوده جغرافیایی

 بندرعباس و توابع  بندرعباس  4 بندرعباس  راه آهن هرمزگان  محدوده جغرافیایی

 یزد و توابع  یزد  2 یزد  راه آهن یزد  محدوده جغرافیایی

 . می باشددارای دوره آموزشی  این شغل توجه: 18 جمع 

 

 

 



 

 

 نفر( 89تكنسين ارتباطات و عالئم )( شغل 2-10جدول شماره )

 محل( محدوده جغرافيایي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب کشوري مورد نظر)محدوده بومي مجاز به شرکت در شغل/

 محل خدمت   محدوده جغرافیایی
شهر محل  

 خدمت
 تعداد

شهر محل  

 آزمونبرگزاری 

شهرهای محدوده جغرافیایی مجاز به ثبت نام بر اساس تعریف  

 بومی بودن

 اراک و توابع  اراک  3 اراک  محدوده جغرافیایی راه آهن اراک 

 محدوده جغرافیایی راه آهن اصفهان 

 8 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان و توابع   رشه

 ز و توابع نشهر نط 1 نطنز

 شهر عقدا و توابع  1 عقدا 

 ورزنه و توابع   شهر 1 ورزنه 

 و توابع   تهران تهران  19 تهران  محدوده جغرافیایی راه آهن تهران 

 اهواز و توابع  اهواز  1 اهواز  محدوده جغرافیایی راه آهن جنوب 

 زاهدان و توابع  زاهدان  2 زاهدان  محدوده جغرافیایی راه آهن جنوبشرق 

 آنها  طبس، خور و بیابانک، بهاباد، ساغند و توابع  طبس 1 بادام رباط پشت  محدوده جغرافیایی راه آهن شرق 

 2محدوده جغرافیایی راه آهن شمال 
 1 قزوین

 رشت 
 قزوین و توابع 

 رشت و توابع  1 رشت 

 شاهرود و توابع  شاهرود  1 شاهرود  1محدوده جغرافیایی راه آهن شمالشرق

 گرگان و توابع  گرگان 2 گرگان 2محدوده جغرافیایی راه آهن شمالشرق

 زنجان و توابع  زنجان 1 زنجان محدوده جغرافیایی راه آهن شمالغرب 

 همدان و توابع  همدان  2 همدان  محدوده جغرافیایی راه آهن غرب 

 محدوده جغرافیایی راه آهن فارس 

 1 شیراز 

 شیراز 

 شیراز و توابع 

 صفاشهر و توابع  2 صفاشهر 

 شهرضا و توابع  1 شهرضا 

 قم و توابع  قم 2 قم محدوده جغرافیایی راه آهن قم 

 محدوده جغرافیایی راه آهن کرمان 
 1 زرند 

 کرمان
 زرند و توابع 

 کرمان و توابع  3 کرمان

 محدوده جغرافیایی راه آهن هرمزگان 

 1 بندرعباس 

 بندرعباس 

 بندرعباس و توابع 

 سیرجان و توابع  3 سیرجان 

 فین و توابع  1 فین

 حاجی آباد و توابع  2 حاجی آباد 

 آنها  و توابع هی، کشکوئاضیانار، بافق، ب 4 جوادیه 

 محدوده جغرافیایی راه آهن یزد 

 10 یزد 

 یزد 

 یزد و توابع 

 اردکان و توابع  6 اردکان 

 بافق و توابع  4 بافق

 بهاباد و توابع  1 بهاباد

 میبد و توابع  1 میبد

 توابع زواره و  1 زواره

 . می باشددارای دوره آموزشی  این شغل توجه: 89 جمع 

 

 

 



 

 

 نفر( 9ساختمان )  متصدي امور( شغل 2-11جدول شماره )

 محل( محدوده جغرافيایي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب کشوري مورد نظر)محدوده بومي مجاز به شرکت در شغل/

 محل خدمت   محدوده جغرافیایی
شهر محل  

 خدمت
 تعداد

شهر محل  

 برگزاری آزمون

شهرهای محدوده جغرافیایی مجاز به ثبت نام بر اساس تعریف  

 بومی بودن

 و توابع  اراک  اراک  2 اراک  محدوده جغرافیایی راه آهن اراک 

 اصفهان و توابع  اصفهان 1 اصفهان محدوده جغرافیایی راه آهن اصفهان 

 و توابع   تهران تهران  2 تهران  جغرافیایی راه آهن تهران محدوده 

 تربت حیدریه و توابع  طبس 1 تربت حیدریه  محدوده جغرافیایی راه آهن شرق 

 رشت و توابع  رشت  2 رشت  2محدوده جغرافیایی راه آهن شمال 

 و توابع  بندرعباس بندرعباس  1 بندرعباس  محدوده جغرافیایی راه آهن هرمزگان 

 . می باشددارای دوره آموزشی  این شغل توجه: 9 جمع 

 

 نفر( 27برقي  ) -( شغل متصدي امور تاسيسات2-12جدول شماره )

 محل( محدوده جغرافيایي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب کشوري مورد نظر)محدوده بومي مجاز به شرکت در شغل/

 محل خدمت   محدوده جغرافیایی
شهر محل  

 خدمت
 تعداد

شهر محل  

 برگزاری آزمون

شهرهای محدوده جغرافیایی مجاز به ثبت نام بر اساس تعریف  

 بومی بودن

 کرج و توابع  تهران  1 کرج  محدوده جغرافیایی راه آهن تهران 

 خراسان محدوده جغرافیایی راه آهن  

 2 اسفراین 

 مشهد

 اسفراین و توابع 

 سرخس و توابع  3 سرخس 

 نیشابور و توابع  1 نیشابور

 زاگرس   محدوده جغرافیایی راه آهن

 1 هفت تپه

 آنها  اندیمشک، شوش، دزفول و توابع اندیمشک 
 1 شوش 

 2 دوکوهه 

 1 گل محک 

 لوشان و توابع  رشت  1 لوشان  2محدوده جغرافیایی راه آهن شمال 

 1شمالشرق   محدوده جغرافیایی راه آهن

 2 یاتری

 شاهرود 

 آنها  گرمسار، آرادان و توابع

 1 سمنان
 سمنان و توابع 

 1 گرداب 

 دامغان و توابع    2 امروان 

 2محدوده جغرافیایی راه آهن شمالشرق

 1 گلوگاه

 گرگان

 آنها گلوگاه )واقع در استان گلستان( و توابع

 بندرگز و توابع  1 بندرگز

 و توابع  گرگان 1 گرگان

 تاکستان و توابع  زنجان 1 تاکستان جغرافیایی راه آهن شمالغرب محدوده 

 قم و توابع  قم 1 قم قم  محدوده جغرافیایی راه آهن

 یزد محدوده جغرافیایی راه آهن 
 1 یزد 

 یزد 
 یزد و توابع 

 بافق و توابع  2 بافق

 . می باشددارای دوره آموزشی  این شغل توجه: 27 جمع 

 



 نفر( 16مكانيكي )  -( شغل متصدي امور تاسيسات 2-13شماره )جدول 

 محل( محدوده جغرافيایي و توابع بر اساس تقسيمات مصوب کشوري مورد نظر)محدوده بومي مجاز به شرکت در شغل/

 محل خدمت   محدوده جغرافیایی
شهر محل  

 خدمت
 تعداد

شهر محل  

 برگزاری آزمون

ثبت نام بر اساس تعریف  شهرهای محدوده جغرافیایی مجاز به 

 بومی بودن

 اراک  و توابع  اراک  1 اراک  محدوده جغرافیایی راه آهن اراک 

 اصفهان و توابع  اصفهان 2 اصفهان محدوده جغرافیایی راه آهن اصفهان 

 و توابع   تهران تهران  3 تهران  محدوده جغرافیایی راه آهن تهران 

 خراسان محدوده جغرافیایی راه آهن  
 1 سرخس 

 مشهد
 سرخس و توابع 

 نقاب و توابع  1 نقاب

 2محدوده جغرافیایی راه آهن شمال 

 2 سراوان 

 رشت 

 سراوان و توابع 

 لوشان و توابع  1 لوشان 

 رستم آباد و توابع  1 رستم آباد 

 و توابع  گرگان گرگان 1 گرگان 2محدوده جغرافیایی راه آهن شمالشرق

 و توابع  بندرعباس بندرعباس  1 بندرعباس  محدوده جغرافیایی راه آهن هرمزگان 

 یزد محدوده جغرافیایی راه آهن 
 1 یزد 

 یزد 
 یزد و توابع 

 بافق و توابع  1 بافق

 . می باشد  دارای دوره آموزشی  این شغل توجه: 16 جمع 

 : ( 1ات ) تذکر

  رشته هاي تحصيلي مندرج در مدرک تحصيليعنوان نكته: )مجاز به ثبت نام خواهند بود . صرفاً 1دارندگان مدارك تحصيلي مندرج در جدول شماره  .1

 ( همخواني داشته باشد 1شماره  رشته هاي مندرج در جدولعنوان  با  دقيقاً مي بایستداوطلبان 

بر اساس   (2-13 ) تا (2-1)جدول شماره برابر  جغرافيايي های محدوده) منظور  .شركت مي باشندبه  مجاز داوطلبان بومي صرفاًاين آزمون  در .2

 (.دتقسيمات مصوب كشوری  مي باش

فرزندان شهدا،  .ثبت نام نسبت به تكميل فيلد مربوطه اقدام نمايندضروری است در تقاضانامه  مي باشند، داوطلبان چنانچه از شرايط ايثارگری برخوردار .3

ارائه مستندات ايثارگری تاييد شده توسط بنياد   به شرط فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و باالتر  برادر شهيد،  

 افراد نيز بايد شرايط مد نظر شركت را دارا باشند.ضمن اينكه اين دسته  .مي باشند  سال معاف 5حداكثر تا سقف  ، ناز شرط س ، و امور ايثارگران شهيد

 تعریف داوطلب بومي

 داوطلب بومي تلقي مي گردند: ، افرادی كه حداقل دارای يكي از ويژگي های زير باشند

 محدوده جغرافيايي موردتقاضا يكي باشد. محل تولد يا صدور شناسنامه داوطلب با -الف

 متناوب در محدوده جغرافيايي محل موردتقاضا طي كرده باشد. را به صورت متوالي يا از ابتدايي تا پايان دبيرستان(( تحصيليمقطع دوداوطلب حداقل   -ب 

با ارائه اسناد  و در حال حاضر از ابتدايي تا پايان دبيرستان( در محدوده جغرافيايي محل موردتقاضا طي كرده باشد(مقطع تحصيلي يك داوطلب حداقل  -ج

  در محدوده مذكور سكونت داشته باشد .معتبر، 

 به منزله بومي بودن تلقي نمي گردد. "جیا ، ب  لف  ا"هاي سكونت در محل جغرافيایي مورد تقاضا ، بدون داشتن یكي از شرایط بند  : 1نكته 

 مي باشد. کيلومتر 70به منظور بومي بودن  سكونت قابل قبول تا شهر انتخابي حداکثر فاصله:  1نكته 

 



 آزمونشرایط شرکت در

 شرایط عمومي   -1

 .تابعيت نظام جمهوری اسالمي ايران -1-1

 .اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران -2-1

  .بكارگيری و نداشتن سوء پيشينه به موجب آراء مراجع قضايي ذيصالحنداشتن منع  -3-1

 .غيرپزشكي دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -4-1

 وسالمت كامل جسماني و رواني متناسب با شغل برابر استانداردهای مورد نظر شركت . داشتن شرايط فيزيكي مورد نظر -5-1

 

 شرایط اختصاصي  -2

 سن :  -1-2

راهبر تاسيسات)برقي و مكانيكي(، متصدي امور ساختمان،  متصدي امور تكنسين ارتباطات و عالئم،  ،ترافيكمتصدي ، لكوموتيوران شاغلدر م  

 ( 01/01/1372)  سال  28  حدودًا    پايان خدمتبا دارا بودن كارت    حداكثرسن مجاز  و ناظر تخليه و بارگيري،  جرثقيل ریلي  اهبرر   ماشين آالت مكانيزه خط،

 مي باشد. (01/01/1374) سال 26 حدودًا  و با دارا بودن معافيت دائم غير پزشكي

 26 حدودًا  حداكثرسن مجاز با دارا بودن كارت پايان خدمت و حفاظت فيزیكي مكانيسين ) تعميرکار واگن(  ،، حفاظت ایستگاهيدر مشاغل سوزنبان  

 ( مي باشد.1376/ 01/01سال ) 24 حدودًا  (  و با دارا بودن معافيت دائم غير پزشكي01/01/1374سال )

 

 

 سابقه : -2-2

به سال  4  داوطلباني كه دارای سابقه خدمت در مجموعه سيروحركت راه آهن يا واحد های تعميراتي ناوگان و مشاغل زيرساخت ريلي، مي باشند حداكثر تا

 ئه سوابق بيمه اي مرتبط و تایيد شده توسط سازمان تامين اجتماعي(ا)با ار سقف سني افزوده مي گردد. 

 

   مفاد آزمون کتبي -3 

 : سواالت دروس عمومي      •

 زبان عمومي انگليسي ،  معارف اسالمي ، زبان و ادبيات فارسي ، اطالعات عمومي :اغل شامل  شهمه م  براي -         

 : سواالت دروس تخصصي      •

مباني   ،  رياضي وآمار      :جرثقيل ریلي اهبر  ر  و  ماشين آالت مكانيزه خطراهبر  مكانيك(،  -متصدي امور ساختمان، امور تاسيسات)برق ،  براي شغل لكوموتيوران   -

 ،  مباني فيزيك  مباني برق و الكترونيك،   مكانيك

 الكترونيك،  مباني فيزيك رياضي وآمار ،  مباني مخابرات ،  مباني برق و ارتباطات و عالئم الكتریكي :  تكنسين -

 ت مباني مديري رياضي وآمار ،  مباني مكانيك،  مباني برق و الكترونيك و   :و ناظر تخليه و بارگيري براي شغل متصدي ترافيك -

وآمار ،  مباني مكانيك،  مباني برق و رياضي  :  )در سطح دیپلم( و حفاظت فيزیكي حفاظت ایستگاهي،مكانيسين ) تعميرکار واگن( ، براي شغل سوزنبان  -        

   مباني فيزيك ،الكترونيك



  شغليو شايستگي  آزمون ارزيابي روانشناختي •

 آزمون كتبي شامل دو دفترچه مي باشد:  نكته مهم :

 . عمومي و تخصصيشامل سواالت  اولدفترچه 

سوال(  در نظر  20سوال برای دروس تخصصي )برای هر درس  80سوال( و  10سوال برای دروس عمومي )برای هر درس  40به تفكيك  ،سوال 120تعداد  

  گرفته شده است.

  شغلي و شایستگي آزمون ارزیابي روانشناختيشامل سواالت  دومدفترچه 

 تعداد سواالت بر اساس شغل متغير مي باشد.

 

 تبصره :

 صورت چهارگزينه ای مي باشد.ه كليه سواالت آزمون ب  -

 شود.مي معادل يك نمره منفي در نظر گرفته هر سه پاسخ اشتباه مي باشد،  داراي نمره منفيسواالت آزمون عمومي و تخصصي  1دفترچه شماره   -

 مي باشد. فاقد نمره منفي، آزمون ارزيابي روانشناختي شغلي سواالت  2دفترچه شماره  -

 

  نكته مهم :

 .مي باشد  )آزمون عمومي و تخصصي( 1صرفاً بر اساس نمرات دفترچه شماره  در آزمون کتبيپذیرش  -1

و شایستگي  تخصصي -آن در مرحله مصاحبه هاي علمي نمراتالزامي مي باشد و   2پاسخگویي به تمامي سواالت دفترچه شماره  -2

  .لحاظ خواهد شد شغلي، 

  در آزمونثبت نام  و مهلت نحوه

 ثبت نام نمايند.  داشت به ترتيب ذيل برای شركت درآزمون فرصت خواهند   28/10/1400 پايان روز تا  حداكثر  1400/ 10/ 18تاريخ از داوطلبان 

 مطالعة دقيق آگهي و شرايط مندرج در آن         •

  نام در آزمونبه صورت الكترونيكي به عنوان حق ثبت ( هزار ریال سيصدیك ميليون و  )ریال  1.300.000  واريز مبلغ         •

   .گرديدنكته: وجه واريزی به هيچ عنوان مسترد نخواهد           

  كيلوبايت باشد( 100)حجم نبايد بيشتر از   بارگذاری عكس اسكن شده         •

 كيلوبايت باشد(  400)حجم نبايد بيشتر از اسكن شده   مدرك تحصيليتصوير بارگذاری          •

 كيلوبايت باشد(  200)حجم نبايد بيشتر از اسكن شده   تصوير صفحه اول شناسنامهبارگذاری          •

 

 : برگزاري آزمون کتبي توزیع کارت و زمان زمان

 11/1400/ 07تا روز پنجشنبه  03/11/1400از روز یكشنبه تاریخ توزیع کارت:    •

 محل جغرافيایي کشور    21همزمان در  08/11/1400جمعه  مورخ  روز   تاریخ آزمون کتبي: •



الزامي مي باشد )داوطلب در صورت قبولي در آزمون كتبي ملزم مي باشد اصل يا گواهي موقت مدرك تحصيلي   در زمان ثبت نام   اصل مدرك تحصيلي  دارا بودنتذکر:  

آزمون،  از ادامه  ازترتيب اثر داده نخواهد شد و در هر مرحله به هيچ وجه  معرفي نامه های تحصيلي به حوزه نظام وظيفه ، گواهي های موردی و... . به خود را ارائه نمايد 

 (گرديدد نايند حذف خواه فر

طور صحيح و دقيق و دريافت كد رهگيری  هب   www.wazmoon.com مشخصات و اطالعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در سايت ثبت         •

 اتمام مراحل ثبت نام اينترنتي  ازپس  رقمي 5

 براساس اعالم زمان و مكان  برگزاری آزمون درسايت مذكور   ، دريافت كارت ورود به جلسه         •

 عهده داوطلب مي باشد. به ثبت شدهمسئوليت درستي اطالعات  ، داوطلبان گرامي درمرحله ثبت اينترنتي اطالعات دقت نمايند  تبصره:

جهت  و نمودهاطمينان حاصل رقمی  نسبت به تایيد نهایی ثبت نام خود  5 و دریافت كد رهگيری نهایی اطالعات پس از ثبت  می بایستداوطلبان 

 اقدام نمایند. ، چاپ صفحه تائيدیه نهایی ثبت نام خود

 را دارد .در خواستي هر فرد تنها حق ثبت نام و شركت در يك شغل  تبصره:

 

 ( :2)  تذکرات   

 به منزله عدم تكميل ثبت نام داوطلب مي باشد .   رقمي  5 عدم دریافت کد رهگيري  •

دقت   ،  به داوطلب مي باشد. لذا در ثبت شماره اعالمي  يمالک  اطالع رساني پيامك  ،  شماره تلفن همراه ثبت شده در تقاضانامه •

ثبت شده و .... به عهده همراه خاموش بودن شماره ثبت شماره غير شخصي، ، مسئوليت هر گونه تغيير الزم صورت پذیرد. ضمناً

 داوطلب مي باشد. 

ثبت شده از سوی  شدن عدم صحت مندرجات محرزبا  ، ثبت نام و اقدام به شركت در آزمون نمايد ، چنانچه داوطلب با ذكر مشخصات غير واقعي •

 مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت. ، موضوع بكارگيری وی منتفي و در صورت لزوم ، حتي در صورت پذيرش در آزمون و اشتغال به كار ، داوطلب

-مصاحبه علمي، شامل قبولي در آزمون كتبيآزمون بديهي است قبولي درآزمون كتبي و مصاحبه ها به منزله تاييد نهايي نمي باشد بلكه مراحل          •

كه در صورت پذيرش داوطلب در هر  باشدمي طي دوره آموزش مربوطه و  و گزينش صالحيت های اخالقي رطب كا معاينات شايستگي شغلي، ،خصصيت

 مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد. شركت دراز مراحل قيد شده از ايشان جهت  يك

اختالالت ديد رنگي،   و  بينايي سنجي  كامل  جسماني، معايناتكامل  )كه اين معاينات شامل معاينات    هزينه معاينات طب كار بر عهده داوطلب مي باشد.         •

 شنوايي سنجي، آزمايشات كامل خون و تست های غربالگری سوء مصرف مواد مي باشد( معاينات كامل 

الزم به ذكر است در  ماهيانه از حقوق فرد كسر خواهد شد. ،صورت اقساط پس از اشتغاله هزينه دوره های آموزشي بر عهده داوطلب مي باشد كه ب        •

 از داوطلب اخذ مي گردد. كليموزشي هزينه به صورت آصورت عدم قبولي در دوره های 

 د.نمي باش ج.ا.ا شركت راه آهن  آن برعهده مسئوليتو  بودهبر عهده شركت پويا نوين سبز ين آگهي به كار گيری نيرو از طريق ا        •
 

 برگزاري آزمون مكان
 عالم خواهد شد.ا  ازطريق سايت مكان برگزاری آزمون متعاقبا          •

 تماس حاصل نمايند. 88913141 با شماره تلفن  توانندمي  به كسب اطالعات بيشتر درصورت نيازداوطلبان          •

 

  

           .مي باشد "شرکت پویا نوین سبز "بهمتعلق ي کليه حقوق مادي و معنو
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